
        СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ 

БАБУШНИЦА 

 

 

ГОДИНА MMXXI – БРОЈ   39                                         БАБУШНИЦА, 25.10.2021.ГОДИНЕ      

 

На основу члана 11 и 11a.став 15.Закона о ученичком и студентском стандарду 

(„Службени гласник РС“, број 18/2010, 55/2013, 27/2018- други закон и 10/2019), 

члана 189. став 1. тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 

6/2020), члана 46.  став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016- други закон и 47/2018) и члана 63. 

став 1. тачка 22) Статута општине Бабушница („Скупштински  

прегледопштинеБабушница“, број4/19 и 7/19-исправка) и члана 3, 6. и 8. Одлуке о 

стипендирању и другим врстама помоћи студентима и ученицима са територије 

општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 

36/21),Општинско веће општине Бабушница,  наседници одржаној 25.10.2021. године, 

доноси 

 

ПРАВИЛНИК О СТИПЕНДИРАЊУ И ДРУГИМ ВРСТАМА ПОМОЋИ 

СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

 

I УВОДНЕОДРЕДБЕ 

 

          Члан 1. 

 

Овим Правилником уређује се се ближи услови, начин и поступак остваривања 

права из Одлуке о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и ученицима са 

територије општине Бабушница. 

 

      II ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА 

 

 

1. Новчана помоћ за уписан први разред Средње школе „Вук Караџић“ са 

домом ученика у Бабушници 

                                                          

                                                         Члан 2. 

 

Право на новчану помоћ за уписан први разред Средње школе „Вук Караџић“ са 

домом ученика у Бабушници имају сви ученици који су први пут уписали први разред 

Средње школе „Вук Караџић“ са домом ученика у Бабушници (у даљем тексту: средња 

школа) без обзира на пребивалиште. 

Ученици који су уписали први разред средње школе остварују право из става 1. 

овог члана за период од 01. септембра до 30. јуна школске године у којој су уписали 

први разред средње школе. 
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    Члан 3. 

 

Висину новчане помоћи из члана 2. овог Правилника утврђује Општинско веће 

општине Бабушница пре почетка школске године у зависности од расположивих 

средстава у буџету Општине. 

 

Члан 4.  

 

Средња школа на почетку школске године доставља надлежном Одсеку оверен 

списак ученика који су уписали први разред средње школе, након чега Одсек доноси 

решење о признавању права из члана 1. овог Правилника.  

На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Бабушница у року од 8 дана од дана достављања решења. 

 

Члан 5.  

 

Директор средње школе је дужан да, уколико у току школске године дође до 

промена које су од утицаја на даље коришћење права из члана 2. овог Правилника, исте 

одмах пријави, у супротном је дужан да надокнади штету коју је прузроковао 

Општинској управи општине Бабушница. 

 

Члан 6.  

 

Уколико у току школске године ученик првог разреда пређе из било које средње 

школе у Средњу школе „Вук Караџић“ са домом ученика у Бабушници, остварује право 

из члана 2. овог Правилника од тренутка преласка. 

 

 

2. Накнаду трошкова боравка у Дому ученика у Бабушници 

 

Члан 7. 

 

Општина Бабушница обезбеђује накнаду трошкова боравка за све ученике 

средње школе смештене у Дому ученика у Бабушници за период од 01. септембра до 

30. јуна школске године. 

Висину новчане накнаде из става 1. овог Правилника утврђује Општинско веће 

општине Бабушница пре почетка школске године у зависности од расположивих 

средстава у буџету Општине, а на основу стварних трошкова боравка. 

 

Члан 8.  

 

Средња школа на почетку школске године доставља надлежном Одсеку оверен 

списак ученика који су корисници Дома ученика, након чега Одсек доноси решење о 

признавању права из члана 7. овог Правилника.  

На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Бабушница у року од 8 дана од дана достављања решења. 
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Члан 9.  

 

Директор средње школе је дужан да, уколико у току школске године дође до 

промена које су од утицаја на даље коришћење права из члана 7. овог Правилника, исте 

одмах пријави, у супротном је дужан да надокнади штету коју је прузроковао 

Општинској управи општине Бабушница. 

 

 

 

 

III ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И 

СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

 

3. Новчану помоћ за ученике и студентеса сметњама у развоју и са 

инвалидитетом за покривање дела трошкова путовања за себе и 

пратиоца и новчана помоћ за исхрану и друге текуће расходе за које нису 

обезбеђена средства у буџету Републике Србије 

           

                                                                Члан 10.  

 

Сви ученици и студенти са сметњама у развоју и инвалидитетом са 

пребивалиштем на територији општине Бабушница, без обзира да ли су на редовном 

или ванредном школовању, имају право на новчану помоћ у виду покривања дела 

трошкова путовања за себе и пратиоца, уколико је потребан, ради похађања наставе у 

висини цене месечне аутобуске карте на релацији на којој путују за себе и пратиоца. 

На релацијама за које превозник не издаје месечну карту, висина помоћи из 

става 1. овог члана исплаћује се у износу цене две повратне карте за дете и две 

повратне карте за пратиоца на тим релацијама. 

Ученици из става 1. овог члана имају право и на помоћ за исхрану и друге текуће 

расходе за које нису обезбеђена средства у буџету Републике Србије у износу од 

10.000,00 динара на месечном нивоу. 

 

Члан 11. 

 

Захтев за остваривање права из члана 10. овог правилника (Образац 1)  подноси 

се надлежном Одсеку Општинске управе у току септембра месеца. 

Уколико захтев буде поднет касније, ово право остварује се од од месеца у коме 

се подноси захтев па до краја школске године. 

Уз захтев се прилаже:  

1. Потврда средње школе/високошколске установе да је подносилац захтева 

ученик/студент те школе/високошколске установе; 

2. Потврда о пребивалишту којом се потврђује да ученик/студент има 

пребивалиште на територији општине Бабушница најмање 6 месеци пре 

подношења захтева и 

3. Месечну или повратну карту за ученика и пратиоца, односно фискални рачун 

за утрошено гориво ако ученик и његов пратилац користе сопствени превоз.  
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4. Фотокопију картице текућег рачуна, а уколико дете или ученик/студент нема 

сопствени текући рачун, фотокопију картице текућег рачуна, 

очитану/фотокопију личне карте и сагласност другог лица да средства буду 

уплаћена на његов рачун. 

 

Члан 12.  

 

Исплата новчане помоћи врши се за школску годину (од септембра до јуна 

месеца за ученике и од октобра до јуна за студенте) на месечном нивоу. 

Новчана накнада за трошкове путовања исплаћује се након достављања месечне 

карте, односно фискалног рачуна за утрошено гориво, до висине цене карата из члана 

10.став 2 овог Правилника. 

Месечна карта, односно фискални рачун за утрошено гориво достављају се 

сваког месеца. 

 

 

Члан 13.  

 

Студент, ученик, односно родитељ ученика уколико је ученик малолетан (у 

даљем тексту: корисник), је дужан да, уколико у току школске године дође до промена 

које су од утицаја на даље коришћење права из овог Правилника, исте одмах пријави. 

Даном наступања промена из претходног става корисник права губи правапо 

основу овог Правилника. 

Корисник који је на основу неистинитих или нетачних података, или 

непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права остварио право, 

дужан је да накнади штету коју је проузроковао Општинској управи.  

Корисник коме је извршена исплата на коју није имао право дужан је да Буџету 

општине Бабушница врати уплаћен износ.  

Уколико се из епидемиолошких или других разлога не одржава настава у 

школи/високошколској установи у току целог месеца, одлуку о исплати средстава 

Општинско веће доноси накнадно. 

 

IV ПОМОЋ СТУДЕНТИМА 

 

Члан 14. 

1. Студентска стипендија 

 

 

Право на стипендију имају изузетно талентовани студенти који испуњавају 

следеће услове кумулативно: 

- да се налазе на студијама првог степена од друге до завршне године 

студијаили да су на студијама другог или студијама трећег степена студија; 

- да имају просечну оцену најмање 8,50 током свих година студија (збир свих 

оцена подељен са бројем положених испита); 

- да нису обнављали ниједну годину студија; 

- да имају пребивалиште на територији општине Бабушница најмање шест 

месеци пре подношења захтева; 

- да нису у радном односу; 
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- да нису корисници стипендије или кредита Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја или друге институције, установе или предузећа. 

 

Право на стипендију имају и студенти дефицитарних занимања од прве до 

завршне године свих нивоа студија, без обзира на просек оцена, под условом да нису 

обнављали ниједну  годину студија. 

Листу дефицитарних занимања за сваку годину утврђује Општинско веће 

општине Бабушница према подацима Националне службе за запошљавање и 

пријављеним потребама од стране корисника буџета општине за одређеном врстом 

кадрова. 

Студенти сами одлучују да ли ће поднети захтев за стипендију из става 1 или 

става 2 овог члана. 

Члан 15.  

 

Општинска управа општине Бабушница јавни позив за доделу студентских 

стипендија. 

Јавни позив из става 1. овог члана траје најмање 15 дана. 

 

Члан 16. 

 

Студент доставља следећу документацију:  

1. пријаву на јавни позив (образац пријаве преузима се у улужном центру 

општине или на званичномм сајту општине); 

2. уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија (издаје 

факултет); 

3. уверење о просечној оцени током студирања (издаје факултет);  

4. уверење да током студирања нису обнављали ниједну годину (издаје 

факултет); 

5. оверену фотокопију индекса; 

6. уверење о пребивалишту (издаје ПС Бабушница); 

7. Изјаву о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, 

прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води 

службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно 

изјаву да ће странка у поступку сама прибавити податке неопходне у 

поступку одлучивања; 

8. Линчну карту; 

9. Фотокопију картице текућег рачуна, а уколико студент нема сопствени 

текући рачун, фотокопију картице текућег рачуна, очитану/фотокопију личне 

карте и сагласност другог лица да средства буду уплаћена на његов рачун. 

 

 

          Члан 17.  

 

 По поднетим пријавама одлучује надлежни Одсек Општинске управе Решењем у 

року од 30 дана, против кога је дозвољена жалба Општинском већу општине 

Бабушница у року од 8 дана од дана достављања Решења. 
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          Члан 18.  

 

По правноснажности Решења, Председник општине потписује уговоре са 

стипендистима којим се регулишу међусобна права и обавезе. 

 

                                                              Члан 19.  

 

За сваки степен студија посебно се подноси захтев за остваривање права на 

стипендију. 

Обнављање године на претходном степену студија није од утицаја на 

остваривање права на стипендију на наредном нивоу студија. 

Корисник стипендије из републичког буџета не може остварити право на 

стипендију из буџета општине Бабушница. 

Не може остварити стипендију из буџета општине Бабушница студент који 

добија стипендију од било које друге институције, установе или предузећа. 

Уколико студент оствари право на стипендију из републичког буџета или од 

било ког другог даваоца стипендије, дужан је да Општинској управи општине 

Бабушница пријави насталу промену. 

Општинско веће може ограничити број студената са појединачних факултета, 

број студената дефицитарних занимања, као и број студената из породица корисника 

новчане социјалне помоћи који могу остваривати право на стипендију општине 

Бабушница уколико нема довољно средстава у буџету општине. 

У случају из става 6. овог члана врши се бодовање кандидата на основу просечне 

оцене, сачињава листа и финансира онолики број студената колико има средстава у 

буџету општине за те намене. 

 

 

2. Једнократна новчана помоћ 

 

     Члан 20. 

 

Право на једнократну помоћ имају:  

1. Студенти којима је одобрено учешће у међународној размени студената ради 

стручног усавршавања-за трошкове одласка у иностранство; 

2. Студенти са сметњама у развоју, као и студенти из материјално угрожених 

породица којима је помоћ неопходна да би наставили школовање. 

 

Висину једнократне новчане помоћи утврђује Општинско веће за сваку школску 

годину зависно од висине средстава предвиђених у буџету општине Бабушница за ове 

намене. 

 

                                                            Члан 21.  

 

Студенти поред услова из члана 20. овог Правилника морају да испуњавају и 

следеће додатне услове:  

1. Да имају пребивалиште на територији општине Бабушница најмање шест 

месеци пре подношења захтева; 
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2. Да нису обнављали више од једне године студија (сваки ниво студија се 

рачуна посебно); 

3. Да нису корисници стипендије из републичког или општинског буџета, као 

ни корисници стипендије било ког другог даваоца; 

4. Додатне критеријуме у погледу социјалног статуса студента и његове 

породице, као и категорије према овим критеријумима одређује Општинско 

веће посебним Закључком. 

 

      Члан 22. 

 

Општинска управа општине Бабушница једном годишње расписује јавни позив 

за доделу једнократних помоћи студентима. 

Јавни позив из става 1. овог члана траје најмање 15 дана. 

Студенти из члана 20. став 1. тачка 1. овог Правилника остварују право на 

једнократну помоћ без расписивања јавног позива. 

 

 

                                                            Члан 23. 

 

Уз пријаву студент доставља следећу документацију:  

1. пријаву на јавни позив (образац пријаве преузима се у услужном центру 

општине или на званичномм сајту општине); 

2. уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија (издаје 

факултет);  

3. фотокопију индекса; 

4. уверење о пребивалишту (издаје ПС Бабушница); 

5. студент са сметњама у развоју доставља медицинску документацију; 

6. Студент из материјално угрожене породице доставља решење Центра за 

социјални рад и доказ о приходима по члану породице 

7. Уверење о просечном приходу домаћинства и доказ о броју чланова домаћинства 

(Документација се прибавља преко Општинске управе општине Бабушница); 

8. Изјаву о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, 

прибављање и обраду личних података о чињеницама о којима се води службена 

евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања, односно изјаву да ће 

странка у поступку сама прибавити податке неопходне у поступку одлучивања. 

9. Фотокопију картице текућег рачуна, а уколико студент нема сопствени текући 

рачун, фотокопију картице текућег рачуна, очитану/фотокопију личне карте и 

сагласност другог лица да средства буду уплаћена на његов рачун. 

 

 

 Члан 24. 

 

 По поднетим пријавама одлучује овлашћено лице Центра за социјални 

рад општине Бабушница Решењем против кога је дозвољена жалба Општинском већу 

општине Бабушница у року од 8 дана од дана достављања Решења. 
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 Члан 25. 

 

Корисник једнократне новчане помоћи који је на основу неистинитих или 

нетачних податакаостварио право, дужан је да накнади штету коју је проузроковао 

Општинској управи.  

Корисникједнократне новчане помоћи коме је извршена исплата на коју није 

имао право дужан је да Буџету општине Бабушница врати уплаћен износ.  

 

V НАЧИН ИСПЛАТЕ 

 

  Члан 26. 

 

Средства за остваривање права из члана 1. ове Одлуке обезбеђују се у буџету 

општине Бабушница. 

             Члан 27. 

 

Једнократна новчана помоћ студентима исплаћује се само једном у току школске 

године, на основу расписаног јавног позива. 

Изузетно, једнократна новчана помоћ студентима којима је одобрено учешће у 

међународној размени студената ради стручног усавршавања-за трошкове одласка у 

иностранство исплаћује се без расписивања јавног позива, на основу уредно 

достављене документације. 

Општинска управа општине Бабушница – Одсек за друштвене делатности, 

заједничке и скупштинске послове води евиденцију о одобреним једнократним 

помоћима, а на основу података које доставља Центар за социјални рад. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

       Члан 28. 

 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Скупштинском прегледу општине Бабушница“. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да се примењује Правилник о 

остваривању права из области социјалне заштите  породице и деце, ученика и студената 

и других облика материјалне помоћи („Скупштински преглед општине Бабушница“, 

број 6/2021) у делу који се односи на права из овог Правилника. 

 Члан 29.  

Уколико је захтев за остваривање права из члана 10. овог Правилника поднет 

раније, исти не треба обнављати. 

 

 

 

            Број: 110-29/2021-3 

У Бабушници, 25.10.2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА 

Ивана Стојичић с.р. 
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На основу Одлуке о стипендирању и другим врстама помоћи студентима и 

ученицима са територије општине Бабушница („Скупштински преглед општине 

Бабушница“, број 36/21) и члана 3, 19 и 21. Правилника о стипендирању и другим врстама 

помоћи студентима и ученицима са територије општине Бабушница број 110-29/2021-3, 

Општинско веће општине Бабушница, на седници одржаној 25.10.2021.године доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА И ДОДАТНИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПАРАВА НА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И СТИПЕНДИЈЕ УЧЕНИЦИМА 

И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

Члан 1. 

 Висина новчане помоћи за уписан први разред Средње школе „Вук Караџић“ са 

домом ученика у Бабушницикоју остварују ученици који су први пут уписали први 

разред Средње школе „Вук Караџић“ са домом ученика у Бабушници износи 6.000,00 

динара на месечном нивоу и исплаћује се за 10 месеци у току године. 

Члан 2. 

 

 Висина стипендије студентима са територије општине Бабушница који 

испуњавају услове предвиђене Правилником износи 9.000,00 динара месечно и 

исплаћује се за 9 месеци у току године. 

Члан 3. 

 

 Додатни критеријуми и износи једнократних новчаних помоћи студентима са 

територије општине Бабушница одређује се на следећи начин: 

1. Право на новчану помоћ у износу од 40.000,00 динара ће се признати: 

- Студенту чији су чланови породице корисници Новчане социјалне 

помоћи, по решењу Центра за социјални рад у Бабушници; 

- Студенту са сметњама у развоју и са инвалидитетом; 

-  Студенту из породице чији месечни приход по члану не прелази 

9.000,00 динара; 

- Студенту из породице са два или више студента чији месечни приход 

по члану не прелази 15.000,00 динара; 

 

2. Право на новчану помоћ у износу од 30.000,00 динара ће се признати: 

- Студенту из породице чији је месечни приход по члану породице од 

9.000,00 до 12.000,00 динара; 

- Студенту из породице са два или више студента чији је месечни 

приход по члану породице од 15.000,00 до 18.000,00 динара; 

3. Право на новчану помоћ у износу од 20.000,00 динара ће се признати: 

- Студенту из породице чији је месечни приход по члану породице од 

12.000,00 до 15.000,00 динара; 
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- Студенту из породице са два или више студента чији је месечни 

приход по члану породице од 18.000,00 до 22.000,00 динара; 

 

4. Право на новчану помоћ у износу од 10.000,00 динара ће се признати: 

- Студенту из породице чији је месечни приход по члану породице од 

15.000,00 до 17.000,00 динара; 

- Студенту из породице са два или више студента чији је месечни 

приход по члану породице од 22.000,00 до 25.000,00 динара; 

Студенти којима је одобрено учешће у међународној размени студената ради 

стручног усавршавања остварују право на новчану помоћ, без обзира на социјални 

статус, за трошкове одласка у иностранство, а у износу до просечне нето зараде у 

Републици Србији према последњем објављеном податку. 

Новчане помоћи из овог члана се исплаћују у једнократном износу једном у току 

године. 

 

 

 

 

Број: 67-229/2021-3 

У Бабушници, 

Дана 25.10.2021. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИЦА 

Ивана Стојичић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 

 

 

 

1. ПРАВИЛНИК О СТИПЕНДИРАЊУ И ДРУГИМ ВРСТАМА ПОМОЋИ 

СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА..........1 

 

2.   ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ИЗНОСА И ДОДАТНИХ КРИТЕРИЈУМА 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПАРАВА НА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И СТИПЕНДИЈЕ 

УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА.............9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Уређивачки одбор 

СКУПШТИНСКОГ ПРЕГЛЕДА ОПШТИНА БАБУШНИЦА 

 


